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VOORWOORD

SEBASTIAAN VAN DER FLIER
VOORZITTER BESTUUR CLZ

Het afgelopen jaar was een reset in alle opzichten. Voor de coöperatie, voor de le-
den en voor de bezoekers van onze zorgboerderijen. Een groot deel van 2020 werd 
in beslag genomen door crisismanagement; op de hoogte blijven van de nieuwe 
werkelijkheid en daar op de best mogelijke manier op inspelen om de bezoekers zo 
goed mogelijk te kunnen blijven bedienen. 

Ik ben trots op de flexibiliteit en creativiteit die onze leden hebben getoond. De 

innovatieve manieren van zorg die zijn ontstaan. En trots op de werkorganisatie die 

ontzettend hard heeft gewerkt om de leden zoveel mogelijk te ontzorgen, zodat zij 

zich op de zorg voor hun bezoekers konden richten. Mijn voorwoord begin ik dan 

ook met een woord van dank aan onze leden en de werkorganisatie van CLZ. 

Halverwege maart kwam alle zorg tot stilstand. De focus van de werkorganisatie 

verschoof direct naar informatie verzamelen en duidelijkheid verschaffen richting 

leden; wat mag wel en wat mag niet? Welke problemen ontstaan hierdoor en hoe 

moeten we die oplossen? De telefoon stond roodgloeiend. Binnen een tijdsbestek 

van enkele weken pasten we onze werkprocessen aan en werden we een professio-

nele inkooporganisatie van persoonlijke beschermingsmiddelen. Naast praktische 

ondersteuning bij het dagelijkse reilen en zeilen, fungeerde de werkorganisatie ook 

als een luisterend oor. Menig zorgboer was overweldigd en onzeker over wat er nog 

op ons af ging komen. De werkorganisatie was voor veel leden een klankbord en 

sprak moed in.  

K W A L I T E I T S V E R S L A G  2 0 2 0
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Daarnaast richtte de werkorganisatie 

zich op het zoveel mogelijk door laten lo-

pen van de financiële stromen. Alhoewel 

de Vereniging van Nederlandse Gemeen-

ten het dringende advies aan de gemeen-

ten gaf om zorg door te blijven betalen 

om bedrijven in de lucht te houden, werd 

dit niet overal nageleefd. De coöperatie 

heeft er alles aan gedaan om leden hierin 

de ondersteuning te bieden die ze nodig 

hadden; soms door het gesprek met de 

gemeente aan te gaan, soms door als  

coöperatie de misgelopen inkomsten te 

compenseren. 

Naast de COVID-19 perikelen constate-

ren we de laatste jaren een grote ver-

schuiving in de manier van aanbesteden 

bij gemeenten. Clusters van gemeenten 

contracteren bij voorkeur één grote spe-

ler waar alle zorg weggezet kan worden 

in plaats van met losse zorgaanbieders 

afspraken te maken. Dit vraagt van de 

coöperatie creatieve manieren van han-

delen om in beeld te blijven.

Zo werden er afgelopen jaar samenwer-

kingsconsortia met verschillende zorg-

aanbieders afgetast. Voor onze leden is 

het van levensbelang dat CLZ bij deze 

consortia aangesloten is en blijft, om-

dat hierbinnen langjarige afspraken met 

gemeenten gemaakt worden voor het 

leveren van zorg. Daarom heeft CLZ het 

afgelopen jaar veel in haar netwerk geïn-

vesteerd. En we hebben nagedacht over 

hoe onze rol binnen die nieuwe samen-

werkingsconsortia eruit moet zien. In 

Zuid-Limburg hebben we een dergelijk 

aanbestedingstraject eerder succesvol 

afgerond. Deze ervaring maakt dat CLZ 

van veel toegevoegde waarde is aan de 

onderhandelingstafel van de aanbeste-

dingstrajecten die nog gaan komen. Het 

is mooi om te zien dat we op die manier 

ook benaderd worden.

De schaarse ruimte die er afgelopen 

jaar nog was om de interne organisatie 

verder te professionaliseren, hebben we 

ingevuld met tevredenheidonderzoeken 

die uitgezet zijn bij cliënten, leden en 

ketenpartners. Voor CLZ is het belangrijk 

te ervaren hoe stakeholders en partners 

naar ons kijken en hoe we de samenwer-

king nog verder kunnen verbeteren. Daar-

naast is het belangrijk dat onze leden aan 

kunnen geven waar zij tegenaan lopen 

en hoe we hen nog beter kunnen onder-

steunen. Concrete verbeterpunten uit 

de onderzoeken zijn inmiddels opgepakt. 

En tenslotte, voor de leden zelf, zijn de 

ervaringen van de bezoekers het aller-

belangrijkste. Ook dit onderzoek heeft 

weer mooie aanknopingspunten opge-

leverd om de juiste stappen richting de 

toekomst te kunnen zetten. De secretaris 

van de cliëntenraad zal hier verderop in 

dit jaarverslag meer over vertellen. 

Ondanks het lastige jaar dat we achter de 

rug hebben, kijk ik vol goede moed naar 

de toekomst. We hebben als zorgboe-

ren laten zien dat we kwalitatief hoog-

waardige zorg kunnen blijven leveren in 

moeilijke en onzekere tijden en hebben 

onze onderscheidende kenmerken van 

geborgenheid en flexibiliteit meer dan 

waar kunnen maken. Dit vervult me met 

een gevoel van trots. En één ding is zeker, 

ik ben nog nooit zo blij geweest met het 

bestaan van de coöperatie als afgelopen 

jaar.

“ ONDANKS HET LASTIGE JAAR DAT WE ACHTER DE RUG HEBBEN, KIJK 

IK VOL GOEDE MOED NAAR DE TOEKOMST. WE HEBBEN ALS ZORGBOEREN 

LATEN ZIEN DAT WE KWALITATIEF HOOGWAARDIGE ZORG KUNNEN 

BLIJVEN LEVEREN IN MOEILIJKE EN ONZEKERE TIJDEN EN HEBBEN ONZE 

ONDERSCHEIDENDE KENMERKEN VAN GEBORGENHEID EN FLEXIBILITEIT 

MEER DAN WAAR KUNNEN MAKEN. DIT VERVULT ME MET EEN GEVOEL 

VAN TROTS. EN ÉÉN DING IS ZEKER, IK BEN NOG NOOIT ZO BLIJ GEWEEST 

MET HET BESTAAN VAN DE COÖPERATIE ALS AFGELOPEN JAAR. ”
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Als bestuurder en als zorgboer zorgden 

de nieuwe aanbestedingsperiode bij de 

Limburgse gemeenten en COVID-19 voor 

de nodige kopzorgen. “Als ik terugdenk 

aan 2020 ben ik echter vooral trots. Trots 

op onze zorgboeren, die in een onzekere 

tijd, toch de schouders eronder zetten 

en denken in mogelijkheden in plaats 

van onmogelijkheden, ieder op zijn eigen 

manier. En trots op onze gasten die zich, 

terwijl ze juist structuur nodig hebben, 

flexibel opstellen en zich zo goed moge-

lijk aanpassen aan de nieuwe situatie.”

Chantal werd eind 2019 gevraagd om als 

bestuurslid toe te treden bij CLZ. “Na en-

kele gesprekken met mensen die dichtbij 

me stonden, voelde ik me gesterkt om 

hier ‘ja’ tegen te zeggen. Ik ben iemand 

die altijd op zoek is naar mogelijkheden 

voor vernieuwing. Zo zijn wij als zorg-

boerderij zelf betrokken bij een project 

rondom positieve gezondheid wat onder-

steund wordt door de provincie Limburg.

Door mijn netwerk slim in te zetten, pro-

beer ik altijd op de hoogte te blijven van 

nieuwe projecten en (subsidie)mogelijk-

heden. Hier hebben wij zelf als zorgboer-

derij wat aan, maar de andere leden van 

de coöperatie natuurlijk ook. Die kennis 

wil ik als bestuurder meer gaan delen.”

Echt tijd om zich in te werken, heeft 

Chantal nog niet gehad. “Met diverse 

CHANTAL VERSTEEGEN
BESTUURSLID CLZ

Het was een bijzonder jaar in alle opzichten voor Chantal 
Versteegen. Chantal is eigenaresse van zorgboerderij 

Gasterij Bergerbaan in Sevenum en trad eind 2019 toe als 
bestuurslid van CLZ. 

“DOOR MIJN NETWERK SLIM IN TE ZETTEN, PROBEER IK ALTIJD OP 

DE HOOGTE TE BLIJVEN VAN NIEUWE PROJECTEN EN (SUBSIDIE)

MOGELIJKHEDEN. HIER HEBBEN WIJ ZELF ALS ZORGBOERDERIJ WAT 

AAN, MAAR DE ANDERE LEDEN VAN DE COÖPERATIE NATUURLIJK OOK. 

DIE KENNIS WIL IK ALS BESTUURDER MEER GAAN DELEN.”
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nieuwe aanbestedingsprocedures bij de 

Limburgse gemeenten en COVID-19 was 

het meteen alle hens aan dek. De meeste 

zorgboerderijen gingen half maart vorig 

jaar meerdere weken dicht. In de eerste 

periode liepen betalingen nog wel door. 

Maar we wisten natuurlijk niet hoe lang 

dit nog zou gaan duren. Als bestuur moet 

je hierop anticiperen en nadenken over 

alternatieve scenario’s. En tegelijkertijd 

moesten we focus blijven houden op ac-

tuele ontwikkelingen, zoals nieuwe  aan-

bestedingen. Want als we hier niet aange-

haakt blijven, kunnen we als zorgboeren 

de komende tien jaar geen zorgcontrac-

ten meer afsluiten met gemeenten. Het is 

dus van levensbelang voor onze leden om 

hier bovenop te zitten.”

Een goede coöperatie maakt gebruikt van 

de kennis en kunde die in haar vereniging 

afstand kan zitten en geregistreerd wordt 

wie waar heeft gezeten. Dit doen we aan 

de hand van naamkaartjes waarvan we 

foto’s maken via de beveiligde Siilo app. 

Zo weten we bij een besmetting direct 

wie er in de buurt heeft gezeten en kun-

nen we snel schakelen om de kans op een 

uitbraak te minimaliseren. Gelukkig is dit 

ons tot op heden goed gelukt.”

Ondanks het heftige jaar, zoekt Chantal 

in 2021 de uitdaging weer op. “We zijn 

een vergunningstraject gestart voor de 

realisatie van zorgappartementen. We 

aanwezig is. “Zo heeft CLZ het afgelopen 

jaar verschillende online vergaderingen 

georganiseerd. Hierin deelden we ken-

nis over de implementatie van de coro-

na-maatregelen; hoe gaan jullie hiermee 

om? En we dachten na over manieren om 

met de veranderingen van de financiering 

die eraan zitten te komen, om te gaan en 

erop te anticiperen. Bij iedere vergade-

ring sloot iemand van het bestuur aan.”

Zelf zal Chantal de zondagmiddag dat ze 

iedereen moest bellen dat Bergerbaan die 

maandag niet open zou gaan, niet gauw 

meer vergeten. “Wij zijn echter niet bij 

de pakken neer gaan zitten. We hebben 

direct besloten afschermingen in onze 

bussen te hangen, zodat we – wanneer 

we weer open konden – onze bezoekers 

veilig konden vervoeren. En we hebben 

onze locatie zo ingericht dat iedereen op 

hoorden vaak van familieleden dat ze het 

erg jammer vonden als hun vader, moeder 

of partner opgenomen moest worden in 

een verpleeghuis. Ze waren immers zo 

gewend bij ons en voelden zich thuis. Wij 

vonden het zelf ook moeilijk dat we ze 

niet meer verder konden begeleiden. En 

zo is het idee ontstaan van 24-uurs zorg 

in appartementen”. Voor mij is er namelijk 

niets mooiers dan een ander helpen en 

een mooie tijd bezorgen. Ik heb elke dag 

nog het gevoel dat ik aan het ‘hobbyen’ 

ben.”

VOOR MIJ IS ER NAMELIJK NIETS MOOIERS DAN EEN ANDER HELPEN EN 

EEN MOOIE TIJD BEZORGEN. IK HEB ELKE DAG NOG HET GEVOEL DAT IK 

AAN HET ‘HOBBYEN’ BEN.”
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Het is zondag 15 maart 2020. Annerie Janssen, eigenaresse van zorgboerderij De 
Haam uit Veulen krijgt een telefoontje van CLZ met de boodschap dat alle zorgboerde-
rijen in Limburg hun deuren moeten sluiten in verband met de corona-uitbraak. “Wat 
was het stil die maandag 16 maart. Creativiteit en kordaatheid namen het echter vrij 
snel over van de verbijstering, angst en onzekerheid die in het begin overheersten. We 
moesten echt ‘out-of-the-box’ denken en dat gaf zelfs de nodige energie.”

Annerie is samen met schoonzus Gerdie 

verantwoordelijk voor de zorgtak op het 

bedrijf. Hun mannen runnen de agrari-

sche tak die bestaat uit een pluimvee-

houderij en een schapenhouderij. “Samen 

met ons team zochten we naar mogelijk-

heden om contact te houden met onze 

bezoekers, hun mantelzorgers en met 

onze vrijwilligers. We waren nog nooit zo 

blij met onze goede glasvezelaansluiting.”

Vrij snel werd besloten om ambulante 

begeleiding op te starten bij de meest 

“ANNERIE KIJKT TEVREDEN TERUG OP ALLE STAPPEN DIE ZE ALS 

ZORGBOERDERIJ IN EEN MOEILIJKE TIJD HEBBEN GEZET. ALLE TIJD EN 

AANDACHT DIE WE BESTEED HEBBEN AAN HET HOUDEN VAN VERBINDING WAS 

NIET ALLEEN BELANGRIJK VOOR DE BEZOEKERS EN HUN MANTELZORGERS, 

MAAR OOK VOOR ONZE MEDEWERKERS. OOK VOOR HEN BRAK ER EEN ONZEKERE 

PERIODE AAN. HET WAS BELANGRIJK DAT ZIJ ZICH BETROKKEN EN NUTTIG 

BLEVEN VOELEN. EN DAT HEBBEN WE OP DIE MANIER GEREALISEERD.”

kwetsbare bezoekers aan huis. “Dit 

bracht de bezoekers en hun mantelzor-

gers rust in een onrustige tijd.” Daarnaast 

werd er veel gebeld en gefacetimed met 

de bezoekers en hun mantelzorgers. “En 

tien weken lang werden onze bezoekers 

verblijd met een cadeautje dat we weke-

lijks bij iedereen aan huis bezorgden. Een 

rebus, een bewegingsoefening. Kleine 

dingen waarmee we verbinding probeer-

den te houden.”

Annerie kijkt tevreden terug op alle 

stappen die ze als zorgboerderij in een 

moeilijke tijd hebben gezet. “Alle tijd en 

aandacht die we besteed hebben aan het 

houden van verbinding was niet alleen 

belangrijk voor de bezoekers en hun man-

telzorgers, maar ook voor onze medewer-

kers. Ook voor hen brak er een onzekere 

periode aan. Het was belangrijk dat zij 

zich betrokken en nuttig bleven voelen. 

En dat hebben we op die manier gereali-

seerd.”

Half mei startte de Haam weer kleinscha-

lig haar zorg op. Eerst met drie bezoe-

kers per dag, drie dagen in de week. In 

een maand tijd werd dit uitgebreid naar 

de maximale capaciteit binnen de coro-

na-richtlijnen; veertien bezoekers. “Twee 

jaar geleden hebben wij een nieuwe ruim-

te aangebouwd. Die nieuwe ruimte kwam 

nu als geroepen. Er konden meer bezoe-

kers terecht door ze over twee groepen 

te verdelen. Iedere groep heeft minimaal 
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één professionele begeleidster. In die tijd 

lieten we geen vrijwilligers toe, omdat we 

dat nog te vroeg vonden.” 

De corona-maatregelen worden door 

Annerie en Gerdie streng nageleefd. “Dit 

heeft voor- en nadelen. De verbinding 

met de agrarische tak van ons bedrijf 

is bijna weg, omdat onze mannen geen 

koffie meer mogen komen drinken. Dat 

missen onze mannen, maar ook onze be-

zoekers ontzettend.  Voor corona hadden 

we er al eens over nagedacht om twee 

groepen te gaan draaien, één speciaal 

voor bezoekers die minder prikkels kun-

nen verdragen. Een positief gevolg van 

de corona-uitbraak voor ons is dat dit 

proces in een stroomversnelling kwam. 

Tenslotte moeten we als gevolg van de 

corona-maatregelen het eten aan onze 

bezoekers uitserveren en wordt er niet 

meer uit de pot op tafel opgeschept. 

Hierdoor wordt er minder snel ‘teveel’ 

gegeten en zijn we ook sneller klaar met 

de afwas.”

Kleinschalig, warm en eenvoudig; met 

deze termen omschrijft Annerie haar 

zorgboerderij. In 2005 besloten schoon-

zussen Annerie en Gerdie – beiden met 

een achtergrond in de zorg en met on-

dersteuning van een project vanuit de 

provincie Limburg – de zorgtak op het 

agrarisch bedrijf van hun mannen te reali-

seren. “Onze opzet is in al die jaren niet 

veranderd. Onze kracht is de betrokken-

heid van het team en de transparantie; 

‘wat je ziet, is wat je krijgt’.”

In de loop der jaren maakte het bedrijf 

verschillende ontwikkelingen door. “Het 

agrarische deel is nog altijd de hoofd-

tak van ons bedrijf. Daar zijn we in deze 

corona-periode erg dankbaar voor. In de 

beginjaren waren sommige bezoekers 

aan onze zorgboerderij actief betrokken 

op het boerenbedrijf. Met een nieuwe 

eierraapmachine kwam hier verandering 

in. Nu zitten we weer in een nieuwe fase 

en hebben we een kleinere raapmachine 

aangeschaft die het in de toekomst wel 

weer mogelijk maakt om bezoekers vei-

lig mee te laten werken. En we hebben 

nieuwe bezoekers die hier fysiek ook toe 

in staat zijn. We onderzoeken op dit mo-

ment ook de mogelijkheden om via een 

automaat de eieren aan huis te verkopen. 

Ook hier is mogelijk een mooie taak weg-

gelegd voor onze bezoekers.”

“WIJ HEBBEN GEEN NEGATIEVE GELUIDEN GEHOORD VAN MANTELZORGERS EN 

FAMILIELEDEN OVER DE UITBRAAK OP ONZE LOCATIE. WAARSCHIJNLIJK VANWEGE ONS 

KORDATE OPTREDEN EN DE INTENSIEVE COMMUNICATIE. IK KIJK MET EEN GOED GEVOEL 

OP DEZE PERIODE TERUG. WE HEBBEN DE GOEDE STAPPEN GEZET EN KUNNEN ONSZELF 

RECHT IN DE OGEN AANKIJKEN. EN BOVENAL: ALLE BEZOEKERS DIE KONDEN, ZIJN WEER 

TERUGGEKOMEN EN VOELEN ZICH NOG STEEDS VEILIG EN GEBORGEN BIJ ONS.”

Ondanks alle voorzorgmaatregelen, kreeg 

De Haam begin 2021 te maken met een 

corona-uitbraak. “Het ging heel snel. Op 

dinsdagochtend kregen we een melding 

dat twee bezoekers ziek waren en zich 

lieten testen op corona. Direct hierop 

volgde een telefoontje dat één bezoeker 

al positief getest was. De bussen met 

bezoekers waren inmiddels onderweg. We 

hebben ze direct gevraagd rechtsomkeert 

te maken en hebben onze locatie acuut 

gesloten. Een spannende week volgde in 

afwachting of meer bezoekers de besmet-

ting hadden opgelopen. Dit bleek helaas 

het geval. Vervolgens hebben we Elian 

Gorissen, specialist ouderengeneeskun-

de bij CLZ, ingeschakeld. Die was in deze 

periode goud waard en hielp ons met het 

opstellen van een plan van aanpak con-

form de richtlijnen en toegespitst op ons 

bedrijf.”

Het mooiste moment was volgens An-

nerie de dag dat ze weer open konden, 

zowel in mei 2020 als in januari 2021.

“Wij hebben geen negatieve geluiden ge-

hoord van mantelzorgers en familieleden 

over de uitbraak op onze locatie. Waar-

schijnlijk vanwege ons kordate optreden 

en de intensieve communicatie. Ik kijk 

met een goed gevoel op deze periode 

terug. We hebben de goede stappen 

gezet en kunnen onszelf recht in de ogen 

aankijken. En bovenal: alle bezoekers 

die konden, zijn weer teruggekomen en 

voelen zich nog steeds veilig en geborgen 

bij ons.”
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Maart 2020 werd COVID-19 verklaard 
tot een pandemie door de World Health 
Organisation (WHO). Als gevolg van deze 
pandemie is er sprake van minder of 
anders geleverde zorg, ook op zorgboer-
derijen. Twee vierdejaarsstudenten  van 
Hogeschool Van Hall Larenstein hebben 
eind 2020 in samenwerking met CLZ een 
onderzoek uitgevoerd naar de vormen 
van alternatieve ondersteuning die be-
zoekers van de leden van CLZ hebben 
ontvangen gedurende de sluitingsperio-
de (maart-juni 2020) en hoe deelnemers 
en zorgboeren dit hebben ervaren. Door 

 CONCLUSIES

• Welke vorm van alternatieve onder-
steuning is er aangeboden voor het 
begeleiden van de doelgroepen op de 
zorgboerderij tijdens de eerste coro-
nagolf? 

Alle zorgboeren hebben tijdens de slui-
tingsperiode gebruik gemaakt van telefo-
nisch contact en noodopvang aangebo-
den. Bij de zorgboer met deelnemers uit 
de psychiatrie was de noodopvang al snel 
van belang. Hier werden activiteiten als 
beeldbellen minder gewaardeerd en vond 
telefonisch contact via berichten plaats. 

Deelnemers met een verstandelijke be-
perking vonden de telefoongesprekken 
fijn en reageerden enthousiast op moge-
lijkheden om onderling met mededeelne-
mers contact te houden.

17
inzichtelijk te maken welke knelpunten 
en kansen er zijn in een crisisperiode, 
kunnen CLZ en de leden van CLZ hierop 
in de toekomst beter anticiperen. 

In dit onderzoek lag de focus op de 
volgende doelgroepen: ouderen (15 
respondenten), jongeren (21 responden-
ten), mensen met een verstandelijke 
beperking (18 respondenten) en mensen 
uit de psychiatrie (4 respondenten). Het 
onderzoek is uitgevoerd door middel van 
interviews met zorgboeren en deelne-
mers. 

Voor deelnemers uit de doelgroep jeugd 
werd vaker gebruik gemaakt van actieve 
alternatieve ondersteuning, zoals wan-
delen of fietsen. Deelnemers uit de doel-
groep ouderen hechtten meer waarde 
aan het ontvangen van attenties of korte 
thuisbezoeken. Activiteiten of beeldbel-
len via digitale platformen waren voor 
hen een uitdaging.

• Welke gedragsveranderingen zijn 
waargenomen bij de doelgroepen 
tijdens de eerste coronagolf?

De zorgboeren constateerden als gevolg 
van de sluiting van de zorgboerderijen 
en de corona-ontwikkelingen een toe-
name in ongewenst gedrag bij de deel-
nemers. In de doelgroep ouderen is met 
name onzekerheid is geconstateerd. 
Ouderen geven zelf aan dat ze deze pe-
riode eenzaam en angstig waren en het 

RESULTATEN ONDERZOEK 
ALTERNATIEVE VORMEN VAN 
ZORG IN CORONATIJD LEDEN CLZ
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sociale contact misten. Tot slot namen 
de zorgboeren waar dat de ouderen lijden 
onder het lange stilzitten (rust roest).

Bij zowel ouderen als jongeren werd een 
toename van angstgevoelens als gevolg 
van corona geconstateerd. Hierdoor durf-
den ouderen bijvoorbeeld niet goed op te 
starten met de dagbesteding. Verder zien 
de zorgboeren een toename van stress 
en onzekerheid door de onduidelijkheid 
rondom de duur van de sluiting en beang-
stigende berichten op sociale media. De 
last en spanningen in de gezinnen namen 
toe door het gebrek aan afleiding wat 
zich uitte in een toename aan zorgvraag 
vanuit deelnemers en in sommige geval-
len zelfs crisisopvang. 

Zorgboeren met deelnemers uit de doel-
groep jeugd hebben ook positieve ge-
dragsveranderingen waargenomen. De 
dankbaarheid voor de dagbesteding is 

VERSTANDELIJKE BEPERKING:

JEUGD

Gemis van aspecten tijdens de alternatieve ondersteuning, doelgroep MVB

Gemis van aspecten tijdens de alternatieve ondersteuning, doelgroep jeugd

ASPECTEN

Sociaal contact

Dieren

Structuur

Nuttig bezig zijn, 

dagelijkse activiteiten

ASPECTEN

Gemis dieren

Gemis samen zijn

Gemis zelfstandig bezig zijn

Gemis duidelijke weektaken

Gemis activiteiten

gestegen. Deelnemers uit de doelgroepen 
psychiatrie en mensen met een verstan-
delijke beperking gaven aan dat ze deze 
periode als somber, eenzaam en stress-
vol ervaarden, maar dat de opstart van 
de dagbesteding ervoor zorgde dat deze 
negatieve gevoelens minder werden.
Tot slot constateren verschillende zorg-
boeren een vermindering in probleemge-
drag bij jongeren waarmee een-op-een-
begeleiding heeft plaatsgevonden. Uit 
de mini-interviews met de deelnemers 
kwam naar voren dat enkele deelnemers 
zich sneller boos of moe voelden. Verder 
werden meer moeite met samen spelen 
en meer moeite met opletten benoemd 
als gevolgen van de eerste coronagolf bij 
de jeugd.

• Wat hebben de doelgroepen het 
meest gemist tijdens de eerste coro-
nagolf?
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• Hoe hebben de zorgboeren en deelne-
mers van Limburgse zorgboerderijen, 
voor de doelgroepen ouderen, jeugd, 
psychiatrie en mensen met een ver-
standelijke beperking de alternatieve 
ondersteuning vanuit zorgboerderijen 
tijdens de eerste coronagolf ervaren?

In elke doelgroep zijn noodsituaties ont-
staan tijdens de sluiting die door de be-
treffende zorgboeren op adequate manier 
samen met het netwerk zijn opgelost. 
Hoewel de deelnemers de alternatieve 
ondersteuning waardeerden, was ieder-
een opgelucht dat de dagbesteding weer 
van start ging. Alternatieve ondersteu-
ning heeft ervoor gezorgd dat negatieve 
gevoelens, zoals eenzaamheid, angst en 
stress verminderden. Reguliere dagbeste-

OUDEREN
Gemis van aspecten tijdens de alternatieve ondersteuning, doelgroep ouderen

ASPECTEN

Sociaal contact

Dieren

Structuur

Nuttig bezig zijn, 

dagelijkse activiteiten

Anders

ding is volgens de zorgboeren en deel-
nemers waardevoller dan de alternatieve 
ondersteuning.

Mocht de keus er zijn, geven alle respon-
denten (bezoekers en zorgboeren) aan 
geen volledige sluiting meer te willen. 
Maar als het zo ver zou komen, is het vol-
gens zorgboeren belangrijk te kijken naar 
de kwaliteiten die je hebt en de mogelijk-
heden die er wel zijn. Het vormgeven van 
alternatieve ondersteuning is maatwerk 
en de behoeftes van deelnemers verschil-
len ook binnen de doelgroep. Het werkt 
goed om een combinatie te gebruiken 
van verschillende vormen van ondersteu-
ning om zo voor iedere deelnemer van 
toegevoegde waarde te zijn.
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BERNO SIMMELINK
PENNINGMEESTER/SECRETARIS CLIËNTENRAAD CLZ

Tevreden klanten zijn ontzettend belangrijk voor het voortbestaan van een 
organisatie. Zo ook voor een zorgboerderij. Berno Simmelink, sinds 2016 actief 
als penningmeester/secretaris van de cliëntenraad van CLZ, weet dit als geen 
ander. Zijn dochter is al vele jaren een tevreden bezoeker van een zorgboerderij 
in Midden-Limburg. “Dit jaar hebben we voor het eerst vanuit CLZ centraal een 
deelnemerstevredenheidsonderzoek uitgevoerd. Voorheen gebeurde dit vooral door 
de lokale zorgboeren zelf.” 

KWALITEITSONDERZOEKEN 2020

Berno werd door de eigenaresse van 

‘zijn zorgboerderij’ gevraagd om zitting 

te nemen in de cliëntenraad. “Omdat ik 

het belangrijk vind dat iemand opkomt 

voor de belangen van de deelnemers die 

dit soms niet zelf kunnen, heb ik hier 

positief op geantwoord. Samen met Bart 

Heesen ben ik in 2016 begonnen en heb 

ik de cliëntenraad opgezet. Samen met 

de zorgboeren delen we hetzelfde belang: 

zorgen dat we de beste zorg aan de 

deelnemers bieden.”

Kwaliteit en professionaliteit en het 

verder verbeteren daarvan zijn sinds 

de oprichting belangrijke focuspunten 

voor de cliëntenraad. “Een centraal 

deelnemerstevredenheidsonderzoek 

middels een vaste methodiek kan 

hiervoor belangrijke input leveren. We 

willen dit onderzoek jaarlijks terug laten 

komen, zodat we de resultaten over de 

jaren heen kunnen vergelijken.” 

Het BergOp systeem bleek na onderzoek 

het beste aan te sluiten. Berno en Bart 

hebben kritisch meegekeken naar de 

vragen. “Zijn ze toepasbaar op de deelne-

mers die wij als CLZ hebben en zijn het 

niet teveel vragen? We wilden de belas-

ting voor de deelnemers en de vertegen-

woordigers zo laag mogelijk houden.”
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De hoge respons toont aan dat de cliën-

tenraad hierin goed geslaagd is. “Ruim 

70% van de vragenlijsten is ingevuld te-

ruggekomen. Een resultaat waar we trots 

op zijn. Daarnaast zijn we erg tevreden 

over de uitkomsten. Het overgrote deel 

van de deelnemers en de vertegenwoor-

digers is betrokken bij zijn of haar zorg-

boerderij en tevreden over de zorg die er 

wordt aangeboden. Ik herken het bij me-

zelf ook. Er wordt op een warme en mooie 

manier voor de deelnemers gezorgd en 

altijd in een goede sfeer.”

De punten voor verbetering die er waren, 

zijn met de individuele zorgboeren op-

gepakt. “Daarnaast is een centraal aan-

dachtspunt voor de cliëntenraad voor de 

komende jaren het opvolgingsprobleem 

“RUIM 70% VAN DE VRAGENLIJSTEN IS INGEVULD 
TERUGGEKOMEN. EEN RESULTAAT WAAR WE TROTS OP 
ZIJN. DAARNAAST ZIJN WE OOK ERG TEVREDEN OVER DE 
UITKOMSTEN. HET OVERGROTE DEEL VAN DE DEELNEMERS EN 
DE VERTEGENWOORDIGERS IS BETROKKEN BIJ ZIJN OF HAAR 
ZORGBOERDERIJ EN TEVREDEN OVER DE ZORG DIE ER WORDT 
AANGEBODEN. IK HERKEN HET BIJ MEZELF OOK. ER WORDT 
OP EEN WARME EN MOOIE MANIER VOOR DE DEELNEMERS 
GEZORGD EN ALTIJD IN EEN GOEDE SFEER.”

bij zorgboeren. Dat is ook iets wat uit het 

ledentevredenheidsonderzoek kwam. Een 

heel aantal zorgboeren gaat richting de 

gepensioneerde leeftijd en geeft aan nog 

geen opvolging te hebben. Dit brengt de 

continuïteit van de zorg voor de deelne-

mers mogelijk in gevaar. Samen met CLZ 

gaan we het komende jaar met dit onder-

werp aan de slag.”

Daarnaast staat het onderwerp ‘corona’ 

op de agenda van de cliëntenraad. 

“Op verzoek van CLZ hebben we 

meegekeken of het aanbod van zorg 

in coronatijd voldoende was en of er 

geen deelnemersgroepen ‘buiten de 

boot’ vielen. Hiervoor hebben we onze 

voelsprieten uitgezet en de goede 

vragen gesteld aan de werkorganisatie. 

Hebben ze genoeg contact met de 

zorgboeren? Weten ze wat daar speelt? 

Onze conclusie is dat CLZ haar zaken 

goed heeft geregeld. Ze heeft haar 

leden en ook ons goed op de hoogte 

gehouden van alle maatregelen. De 

werkorganisatie en de zorgboeren 

lokaal hebben samen knap werk 

geleverd en in een moeilijke tijd de best 

mogelijke zorg geleverd.”
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Unieke deelnemers: 1300

Deelname WMO/WLZ

NB: dubbele vragenlijsten (zowel deelnemer als ouder/vertegenwoordiger heeft een 

vragenlijst ingevuld) zijn hier samengenomen.

Ingevuld
Nonrespons

Ingevuld
Nonrespons

378

268

922

767

2020 ingebruikname monitoringssysteem BergOp

• Rechtstreeks zicht op resultaten;

• Verantwoording externe partijen;

• Veel gebruikt in de zorgwereld.

Twee vragenlijsten CLZ
1. Zorg vanuit de Jeugdwet (JW); vanuit financiers gebonden aan gevalideerde   

vragenlijsten. Samen met cliëntenraad en enkele zorgboeren specifiek 

gemaakt voor zorgboerderijen.

• Vragenlijst t.b.v. uitvraag deelnemer;

• Vragenlijst t.b.v. uitvraag ouder/vertegenwoordiger.

2. Zorg vanuit de WMO en WLZ; niet gebonden aan gevalideerde vragenlijsten. 

Voorbeeldlijst uit keurmerk ‘Kwaliteit Laat Je Zien’ als basis gebruikt.

• Vragenlijst t.b.v. uitvraag deelnemer;

• Vragenlijst t.b.v. uitvraag vertegenwoordiger.

Algemeen
• Resultaten zijn niet anoniem i.v.m. verantwoording en oppakken 

verbeterpunten;

• Deelnemers die niet via CLZ in zorg zijn, hebben niet altijd via de BergOp 

vragenlijsten deelgenomen. De resultaten zijn dus niet 100% volledig, maar 

geven wel een goede duiding van de tevredenheid over de zorg.

DEELNEMERSTEVREDENHEIDSONDERZOEK 2020
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GEMIDDELD RAPPORTCIJFER: 
WMO WLZ deelnemer: 8,7
WMO WLZ vertegenwoordiger: 8,7
JW Jongeren: 8,7
JW Ouders: 8,8

Resultaten
• Hoge score op deskundigheid en betrokkenheid.

Deelnemers: 
“Het is fijn om vertrouwde gezichten te zien. Dat geeft een fijn gevoel en daardoor 

voel ik me op mijn gemak. Als ik me niet goed voel, durf ik nu eerder iemand aan te 

spreken.”

“Hier voel ik me niet opgejaagd en krijg ik de rust die ik nodig heb.”

Vertegenwoordigers:
“Ik waardeer de kleinschaligheid en persoonlijke aandacht voor de deelnemers.”

“Mijn moeder wordt in haar waarde gelaten. Personeel is zeer professioneel inlevend, 

hartelijk en deskundig. Grote pluim. Als er iets aan de hand is, wordt er meteen ge-

communiceerd.”

• Antwoorden op open vragen geven veel waardevolle tips en verbeterpunten waar-

mee  zorgboerderijen aan de slag gaan.

• Tips voor verbeteringen vragenlijsten worden meegenomen naar volgend jaar.

Deelname JW

Ingevulde vragenlijsten per 
deelnemersgroep

Ingevuld
Nonrespons

WMO/WLZ deelnemer
WMO/WLZ vertegenwoordiger
JW Ouderen
JW jongeren

110

135
33

347

427

155
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IN HOEVERRE BENT U TEVREDEN OVER DE BELANGENBEHARTIGING VAN CLZ 
VOOR UW ZORGBOERDERIJ?

Beantwoord: 45 Overgeslagen: 6

IN HOEVERRE BENT U TEVREDEN OVER DE PROFILERING VAN DE 
ZORGBOERDERIJEN DOOR CLZ IN UW REGIO.

IN HOEVERRE BENT U TEVREDEN OVER HET GEVOERDE BELEID VAN CLZ?

IN HOEVERRE BENT U TEVREDEN OVER DE INFORMATIEVOORZIENING 

DOOR CLZ NAAR U ALS LID?

Beantwoord: 45 Overgeslagen :6

Zeer tevreden 46,7% (21)
Tevreden 48,9% (22)
Neutraal 2,2% (1)
Ontevreden 2,2% (1)

Zeer tevreden 44,4% (20)
Tevreden 48,9% (22)
Neutraal 4,4% (2)
Ontevreden 2,2% (1)

Zeer tevreden 31,1% (14)
Tevreden 62,2% (28)
Neutraal 4,4% (2)
Ontevreden 2,2% (1)

LEDENTEVREDENHEIDSONDERZOEK 2020
• Eigen enquête opgesteld om in beeld te brengen hoe leden lidmaatschap ervaren 

en hoe de dienstverlening van CLZ verder verbeterd kan worden;

• 63 leden, 49 keer ingevuld; respons van 77,8%;

• Gemiddeld rapportcijfer van 8,4.

Zeer tevreden 17,8% (8)
Tevreden 66,7% (30)
Neutraal 15,6 % (7)

Enkele reacties van leden:
“Wij zijn heel blij dat we lid zijn. Juist in deze tijden laten jullie zien dat CLZ meer is 
dan een papieren tijger. Complimenten.”

“In vijf jaar tijd een zeer professionele organisatie weten op te zetten. Die proactief 
en met kennis en kunde de zaken behartigt. Een zeer waardevolle koepel boven onze 
bedrijven. Iedereen heel erg veel dank hiervoor.”

Tips voor verbeteringen zijn opgepakt. Vijf respondenten gaven aan naar aanleiding 
van de enquête contact te willen. Dit is gebeurd. 
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KETENPARTNERSONDERZOEK 2020

• Eigen enquête opgesteld om in beeld te brengen hoe ketenpartners de samen-

werking met CLZ en met de zorgboeren ervaren en hoe de samenwerking verder 

verbeterd kan worden;

• 92 ketenpartners, 46 keer ingevuld; respons van 50%;

• Onderzoek is uitgezet bij gemeenten, collega-zorgaanbieders en zorgkantoren.

92,7% van de respondenten geeft aan bekend te zijn met de taak en de rol van CLZ. 

91,9% van de respondenten geeft aan dat de belangrijkste taak van CLZ het bewaken 

van de kwaliteit van de aangesloten zorgboeren is. Het merendeel van de responden-

ten geeft bovendien aan dat CLZ vooral vertrouwen en deskundigheid te bieden heeft 

in de samenwerking met de ketenpartners. 

86,8% van de respondenten geeft aan met CLZ te hebben samengewerkt. Redenen 

hiervoor zijn inkoop (72,2%), cliëntcasuïstiek (41,7%) of anders (22,2%). De samenwer-

king bevalt in 97,1% van de gevallen goed. 

Volgens 71,8% van de respondenten is ‘aanvulling in de dienstverlening’ wat de zorg-

boeren vooral in de samenwerking te bieden hebben met ‘deskundigheid’ (61,5%) op 

een goede tweede plek. 

79,5% van de respondenten heeft samengewerkt met een individuele zorgboer van 

CLZ. 

De drie belangrijkste eigenschappen van zorgboeren volgens de stakeholders:

 
Kwaliteit van  zorg...
Deskundigheid van de begeleiding om de ondersteuning van de cliënt op maat te ver-
vullen. Een locatie waar de ondersteuning wordt geboden die voldoet aan alle eisen 
die nodig zijn om veilig en verantwoord ondersteuning te leveren.

Natuurlijk ritme...
Het dagelijkse ritme van de boerderij zet de toon. Dieren en planten dulden geen 
uitstel of een beurt overslaan. Juist dat natuurlijke en vanzelfsprekende ritme biedt 
houvast. En vanwege het ritme van de seizoenen, is iedere dag van het jaar op de 
zorgboerderij toch net even ansders. Met alle aanleiding voor gesprekken over bij-
voorbeeld groei, begin en einde, of leven en laten leven.

Maatschappelijke participatie...
Op de boerderij word je op taken ingezet waar je goed in bent. Niet zelden leren deel-
nemers daarbij nieuwe talenten van zichzelf te ontdekken. Het versterkt het gevoel 
van eigenwaarde. Niet zelden komen mensen gesyterkt van de zorgboederij af, vinden 
vervolgens regulier werk en kunnen daarmee een zelfstandig bestaan opbouwen.

Enkele algemene opmerkingen:
“Zowel CLZ als de individuele zorgboeren zijn zeer betrokken en altijd bereid mee te 

denken. Lijntjes zijn kort. Afspraken worden goed nagekomen. Fijne samenwerkings-

partners. Soms wel discussie, maar altijd in een goede sfeer.”
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ALGEMENE INFORMATIE
COÖPERATIE 
Als zorgboeren zijn we steeds op zoek 
naar versterking en verbetering van onze
dienstverlening aan onze cliënten. Kwa-
liteit van zorg en deskundigheid voor 
de cliënt staan steeds voorop. Om deze 
ontwikkeling een nieuwe impuls te geven, 
hebben de Limburgse zorgboeren zich 
verenigd in een coöperatie. Eind mei 2013 
is de Coöperatie Limburgse Zorgboeren 
opgericht. Nagenoeg alle zorgboeren in 
Limburg, ruim 63 in totaal, zijn lid van 
CLZ.

CLZ is tevens het aanspreekpunt voor 
zorgkantoren, gemeentes, andere over-
heden, belangenverenigingen, cliënten 
en belangstellenden. CLZ treedt namens 
de zorgboeren op in het afsluiten van 
contracten en het voeren van onderhan-
delingen. Bij dit alles blijft de individuele 
zorgboer echter de centrale vraagbaak 
voor de cliënt. 
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ORGANISATIE 
CLZ is een coöperatie, met een sterke 
band met de Limburgse Land- en Tuin-
bouwbond. Aan het roer van CLZ staat de 
directeur, die operationeel verantwoorde-
lijk is. De directeur wordt door het be-
stuur benoemd.

ALGEMENE LEDENVERGADERING RAAD VAN TOEZICHT

BESTUUR COÖPERATIE

WERKORGANISATIE

ZORGBOEREN

4 leden

4 leden

Het bestuur van de coöperatie legt jaarlijks verantwoording af aan de leden en legt
cruciale vraagstukken voor aan de algemene ledenvergadering.

De raad van toezicht oefent vanuit haar specifieke kennis en achtergronden toezicht
uit op bestuur en coöperatie. Daarnaast functioneert de raad van toezicht als klank-
bord en adviseert het bestuur.

De cliëntenraad vormt het inhoudelijk klankbord voor de organisatie en het bestuur 
en voert zijn taken uit conform de WMCZ.

In bijlage (op pagina 48) is de huidige samenstelling van de hele organisatie weerge-
geven. 

De organisatiestructuur is in onderstaand schema weergegeven.
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ZORGBREDE GOVERNANCECODE
Het bestuur en de raad van toezicht onderschrijven de algemene uitgangspunten
van de zorgbrede governancecode, hetgeen inhoudt dat:

• De organisatie verantwoordelijkheid neemt voor verantwoorde en 
resultaatgerichte zorg;

• De organisatie de cliënt centraal plaatst;
• De organisatie een zo doelmatig en effectief mogelijke aanwending van de 

beschikbaar gestelde middelen nastreeft;
• Ervoor wordt zorggedragen dat aan eigentijdse kwaliteitseisen wordt voldaan;
• Er goede betrekkingen worden onderhouden met de belanghebbenden;
• Overeenkomstig de wettelijke bepalingen, de cliëntenraden betrokken worden;
• De statuten voldoen aan de eisen die de Wet Toelating Zorginstellingen (WTZi) 

stelt;
• Voldaan wordt aan de eisen voor transparantie van de bestuursstructuur en aan 

de bedrijfsvoering;
• De externe accountant wordt benoemd en werkt in overeenstemming met de 

governancecode.
• De zorgbrede governancecode is verankerd in de statuten van CLZ.

Voor de raad van toezicht geldt dat deze zich richt op het belang van de organisatie.
De raad van toezicht en de leden zorgen voor hun onafhankelijkheid en vermijden
belangenverstrengelingen. De bezoldiging wordt openbaar gemaakt.
De raad van toezicht houdt adequaat toezicht op het beleid van het bestuur en de
algemene gang van zaken binnen de organisatie.
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EEN TOEKOMSTBESTENDIGE MISSIE EN VISIE 

WAT WE DOEN (ONZE MISSIE)
Aan mensen met een ondersteuningsvraag, op een zorgboerderij, professionele zorg
en begeleiding bieden, waarbij de cliënt centraal staat en met steeds als focus conti-
nuïteit en kwaliteit van zorg. 

ONS UITGANGSPUNT DAARBIJ (ONZE VISIE)
Professionele zorg en begeleiding op zo’n manier verlenen, dat recht wordt gedaan
aan de verscheidenheid van de cliënten en zij zichzelf kunnen zijn, op een bij hen pas-
sende plek in de samenleving. Zo ontstaat rust, ruimte en structuur voor mensen met
een zorgvraag in een veilige omgeving. Waarbij we optimaal gebruik maken van de 
kansen en mogelijkheden die een zorgboerderij in de groene ruimte biedt. Bij het in 
praktijk brengen van de visie en missie zijn de drie kernwaarden en drie thema’s lei-
dend:

KERNWAARDEN
Kleinschalig
• Vaste gezichten en geborgenheid
• Persoonlijke aandacht
• Zorg op maat

Groene ruimte
• Rust en ruimte
• Natuurlijke omgeving
• Buitengebied
• Structuur
• Persoonlijke en maatschappelijke gezondheidswinst

Deskundig
• Hoge kwaliteit
• Goed geschoold
• Op de hoogte van de nieuwste ontwikkelingen



J A A R V E R S L A G  2 0 1 8

38

THEMA’S
Innovatief
• Focus op verbeteren en professionaliseren van de zorg;
• Continu op zoek naar vernieuwingen in de zorg en nieuwe producten;
• Versterking van de eigen regie van de cliënt en de verbinding met de maatschappij.

Duurzaam
• In de relatie met de cliënt en zijn/haar ontwikkeling;
• Focus op continuïteit van zorg, waardoor de cliënt zolang mogelijk thuis kan wonen;
• Gebruikmakend van de natuurlijke hulpbronnen en infrastructuur van een zorgboer-

derij;
• Altijd gericht op de toekomst.

Samen verder
• Relatie tussen cliënt en zorgboer op basis van gelijkwaardigheid;
• Middenin de samenleving en samen met familie en verwanten;
• Altijd gericht op een optimale kwaliteit van leven, ook onder moeilijke omstandig-

heden.

KWALITEITSSTANDAARDEN
Verbeteren volgens een gestandaardiseerde systematiek die de cöoperatie als een 
integraal geheel beschouwt. Dat is de insteek geweest om in 2019 te starten met een 
kwaliteitsverbeteringstraject. Volgens de ISO 9001 norm is een proces doorlopen dat 
geleid heeft tot een kwaliteitssysteem waarvan de basis het verbeteren volgens de 
PDCA cirkel is.
Actieve zelfcontrole en verbetering ondersteund door onafhankelijke externe audits 
leiden tot gestructureerde verbeteracties. Het op locatie toetsen van de kwaliteit van 
de zorgboerderijen is een wezenlijk onderdeel van het systeem.
Daar zit ook de verbinding met het kwaliteitssysteem dat ieder van onze zorgboerderij-
en zelf heeft. 
In oktober 2019 is CLZ geaudit door de geaccrediteerde audit organisatie TÜV Neder-
land en heeft het ISO 9001 certificaat behaald hetgeen met succes is verlengd in 2020.
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Met de groei van het aantal zorgboerderijen is er ook een toenemende behoefte aan
een methode die de kwaliteit van zorg op een zorgboerderij zichtbaar en meetbaar
maakt. Er is vanuit de Federatie Landbouw en Zorg een kwaliteitswaarborg voor
zorgboerderijen ontwikkeld, omdat de kwaliteitssystemen en –criteria uit de reguliere
zorg niet zomaar te gebruiken zijn op een zorgboerderij. Kwaliteitssystemen uit de
zorg maken de specifieke eigenschappen en meerwaarde van de zorgboerderij niet
zichtbaar. Het keurmerk is ontwikkeld in nauwe samenwerking met Inspectie Gezond-
heidszorg en Jeugd. Het keurmerk wordt verleend door de Federatie Landbouw en 
Zorg. Zij laat de evaluatie van de kwaliteitssystemen, de beoordeling van de jaarversla-
gen en de organisatie van de audits door een onafhankelijke organisatie uitvoeren.

Alle zorgboeren van CLZ maken gebruik van het kwaliteitssysteem en zijn hiermee
direct aangesloten bij de landelijke klachtencommissie voor deelnemers van zorgboer-
derijen.

Met het keurmerk voldoen de zorgboeren aan:

• Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz);
• Wet BIG;
• Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen; de Wet toelating zorginstellingen;
• Wet Medezeggenschap cliënten zorg;
• Arbowet;
• Algemene verordening gegevensbescherming;
• Wet Zorg en Dwang.

Op de website van de CLZ, www.limburgsezorgboeren.nl staan de jaarverslagen van de 
zorgboerderijen gepubliceerd.

MONITORING
Het meten van kwaliteit, klanttevredenheid en resultaat zijn essentieel om verder te 
kunnen ontwikkelen. Naast de instrumenten uit de kwaliteitssystemen “ISO 9001” en 
“Kwaliteit Laat je Zien”, is het systeem “BERGOP” geïntroduceerd. Door middel van ge-
valideerde vragenlijsten kan op uniforme wijze ontwikkeling en resultaat van begelei-
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dingstrajecten worden gemeten. De komende jaren zal de monitoring verder worden 
uitgebouwd en als basis dienen voor zorgverbetering.

STAPPEN IN DE TOEKOMST

STRATEGISCHE PRIORITEITEN 
De strategie is de wijze waarop CLZ de missie en visie van de organisatie beoogt
te realiseren. In eerste instantie is dit vooral signaleren en invulling geven aan de
ondersteuningsbehoeften van de leden zorgboeren bij het inspelen op marktontwik-
kelingen en professionalisering in de breedste zin des woords. Daarnaast wil CLZ een 
actieve en professionele partner zijn voor cliënten en cliëntondersteuners, gemeen-
tes, zorgkantoren, zorgaanbieders en de maatschappelijke omgeving. Vernieuwing en 
verbetering van de zorg, in samenwerking met anderen, staat hoog in het vaandel.
De dienstverlening op het gebied van cliëntadministratie en financiële administratie
moet doeltreffend en efficiënt georganiseerd zijn.

LEDEN
De coöperatie staat ten dienste van de leden, zij staan centraal in de dienstverlening.
De coöperatie dient hen maximaal te ontzorgen, zodat op de zorgboerderij de zorg
voor de gasten optimaal kan worden vormgegeven.
In 2020 waren 63 leden aangesloten. Twee leden hebben afscheid genomen, waarvan 
één gestopt is en de ander zelfstandig is verdergegaan.
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AANBOD
De zorgboeren hebben een uitgebreid aanbod aan activiteiten voor diverse doelgroe-
pen. De meest voorkomende producten die op de zorgboerderijen worden aangebo-
den zijn:

• Dagbesteding
• Individuele begeleiding
• Persoonlijke verzorging
• Logeren
• Wonen
• Arbeidstoeleiding

De diverse doelgroepen die een plek vinden op de zorgboerderijen zijn:
• Mensen met een verstandelijke beperking
• Mensen vanuit de geestelijke gezondheidszorg
• Mensen met een lichamelijke beperking
• Ouderen
• Mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt
• Jongeren/jeugd

Een uitgebreid overzicht van alle aangesloten zorgboerderijen en het aanbod per
zorgboerderij is te vinden op de website van CLZ, www.limburgsezorgboeren.nl. 
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FINANCIËLE EN ADMINISTRATIEVE INFORMATIE 

CONTRACTAFSPRAKEN 2020
CLZ heeft voor 2020 contractafspraken gemaakt voor het verlenen van WMO en 
jeugdzorg met dertig Limburgse gemeenten, met de Coöperatie Stand-By in de ge-
meente Heerlen en het samenwerkingsverband Jong en Sterk in de gemeenten Heer-
len, Landgraaf en Voerendaal voor de jeugdzorg. CLZ verleent alleen Zorg in natura 
aan haar cliënten.

Tevens zijn WMO-contracten afgesloten met enkele Noord-Brabantse gemeenten 
grenzend aan Limburg. 

CLZ heeft een WLZ-overeenkomst voor Noord- en Midden-Limburg met zorgkantoor 
VGZ en voor Zuid-Limburg met zorgkantoor CZ. 

CLZ biedt WLZ-zorg met name voor ouderen en in de vorm van een zogenoemd modu-
lair pakket thuis (MPT). Daarnaast wordt op enkele locaties wonen geboden middels 
een volledig pakket thuis (VPT).

ZORGVOLUME 2020
Op 1 januari 2020 is gestart met 1.301 cliënten en op peildatum 31 december 2020 had
CLZ 1.241 cliënten in zorg. In 2020 hebben 1.788 unieke cliënten zorg ontvangen via 
CLZ.
Het waren 416 cliënten in de jeugdwet, waarvan ca. 42% in 2020 is uit- of doorge-
stroomd. Het waren 1.066 cliënten in de WMO, waarvan ca. 36% in 2020 is uit- of 
doorgestroomd. Het waren 460 cliënten in de WLZ, waarvan ca. 30% in 2020 is uitge-
stroomd.

Totale zorgvolume voor de WMO bedroeg € 5.811.582 en voor de Jeugdwet
€ 2.282.870. Het zorgvolume voor de WLZ-zorg bedroeg € 3.208.217. Het zorgvolume in 
onderaannemingen bedroeg € 625.100.
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RESULTATEN 2020

Bedrijfsopbrengsten
Opbrengsten zorgprestatie (en maat-
schappelijke ondersteuning)
Som der bedrijfsopbrengsten

Bedrijfslasten
Personeelskosten
Doorbetalingen aan zorgboeren
Afschrijvingen op immateriële 
en materiële vaste activa
Overige bedrijfskosten
Som der bedrijfslasten

Bedrijfsresultaat
Financiële baten en lasten

Resultaat Boekjaar

Resultaatbestemming
Het resultaat is als volgt verdeeld:

Toevoeging / (onttrekking)
Overige reserves

2020 2019

€ 13.451.074
€ 13.451.074

€ 381.763
€ 12.716.163

€ 2.000
€ 305.031

€ 13.404.957

€ 46.117
0

€ 46.117

€ 13.283.024
€ 13.283.024

€ 346.488
€ 12.266.481

€ 1.381
€ 201.341

€ 12.815.691

€ 467.333
0

€ 467.333

2020

€ 46.117

€ 46.117

2019

€ 467.333

€ 467.333
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ADMINISTRATIEVE ORGANISATIE
De volledige cliëntenadministratie wordt met het Qurentis uitgevoerd. De financiële 
administratie wordt met het pakket Exact verricht. Daarnaast zijn alle
administratieve procedures en bevoegdheden vastgelegd in het kwaliteitshandboek 
ISO 9001 CLZ.
De communicatie met het zorgkantoor vindt volledig plaats volgens de iWLZ-stan-
daarden en met de gemeentes via de zogenaamde iWMO- en iJW-systemen.

Activa

Vaste activa
Materiële vaste activa
Totaal vaste activa

Vlottende activa
Vorderingen uit hoofde van financieringstekort
Vorderingen en overlopende activa
Liquide middelen
Totaal vlottende activa

Totaal activa

Passiva

Eigen vermogen
Kapitaal
Bestemmingsfondsen
Bestemmingsreserves en overige reserves
Totaal eigen vermogen

Kortlopende schulden (ten hoogste 1 jaar)
Schulden uit hoofde van financieringsoverschot
Kortlopende schulden en overlopende passiva

Totaal passiva

Solvabiliteit 
Budgetratio
Currentratio

31-12-2019

€ 7.225
€ 7.225

€ 138.438
€ 1.093.015
€ 2.315.624
€ 3.554.077

€ 3.554.302

€ 0
€ 0

€ 1.172.794
€ 1.172.794

€ 0
€ 2.381.508

€ 3.554.302

33%
9%
1,5

FINANCIELE STRUCTUUR
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LEREN, VERBETEREN EN VERNIEUWEN 
CLZ is een samenwerkingsverband dat in ontwikkeling is. Voorop staat transparantie
van de organisatie en de aangesloten zorgboerderijen, ondersteund met een erkend
kwaliteitssysteem, waarin klanttevredenheid een belangrijk onderdeel vormt.
Daarnaast wil CLZ inspelen op mogelijkheden die de veranderingen in de wetgeving
en financiering van de zorg bieden.

KLACHTEN
Alle zorgboerderijen van CLZ zijn aangesloten bij de Federatie Landbouw en Zorg
(www.zorgboeren.nl). De Federatie Landbouw en Zorg heeft voor de cliënten van haar
leden een onafhankelijke klachtencommissie ingericht. Deze klachtencommissie vol-
doet aan de Wet Klachtrecht Cliënten Zorginstellingen. Deze commissie biedt deel-
nemers van zorgboerderijen de mogelijkheid om hun klacht te melden. De landelijke
klachtencommissie start op het moment dat de klacht door hen ontvankelijk wordt
verklaard het proces van hoor en wederhoor. De klachtenprocedure is gepubliceerd 
op de website van CLZ.

CLZ vindt het van belang dat klachten accuraat en zorgvuldig worden opgepakt. In-
dien er een klacht is over een zorgboerderij of een medewerker op de zorgboerderij,
dan kunt u contact opnemen met CLZ of de onafhankelijke  vertrouwensklachtenper-
sonen. In 2020 is er één klacht ingediend en behandeld.

31-12-2020

€ 8.897
€ 8.897

€ 174.367
€ 762.477

€ 2.507.498
€ 3.444.342

€ 3.453.239

€ 0
€ 0

€ 1.218.911
€ 1.218.911

€ 0
€ 2.234.328

€ 3.453.239

35%
9%
1,5
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ZORGINHOUDELIJKE MELDINGEN
Incidentmeldingen worden gebruikt om de bewustwording en verbeteringsvoorstel-
len te stimuleren. De inhoud en het aantal meldingen worden gemonitord in de com-
missie Kwaliteit. Vanuit deze commissie wordt terugkoppeling naar zorgboeren en
bestuur en raad van toezicht verzorgd.

In 2020 zijn 69 incidenten gemeld en intern besproken. Dit aantal is substantieel la-
ger dan het aantal in 2019. De oorzaak moet gezocht worden in de coronacrisis waar-
bij een tijdelijke sluiting van de locaties en de gefaseerde en gecontroleerde opstart 
voor een lager aantal meldingen heeft gezorgd. In 2020 zijn geen calamiteiten
gemeld.
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RAAD VAN TOEZICHT
De raad van toezicht van de Coöperatie Limburgse Zorgboeren werkt volgens de
principes van de zorgbrede governancecode.
De raad van toezicht heeft in 2020 viermaal vergaderd samen met het bestuur en de
werkorganisatie van CLZ. De raad van toezicht heeft tweemaal alleen vergaderd en 
eenmaal met de cliëntenraad. De raad van toezicht heeft de financiële jaarrekening 
2019 goedgekeurd en voor decharge voorgelegd aan de algemene ledenvergadering 
van juni 2020. Zij heeft op regelmatige basis de voortgang van de begroting 2020 
gecontroleerd. In december 2020 heeft zij de begroting 2021 goedgekeurd. Tevens 
heeft er een evaluatievergadering van de raad van toezicht plaatsgevonden. Gezien 
de coronacrisis hebben de meeste vergaderingen digitaal plaatsgevonden.

De commissie Kwaliteit bestaande uit Mariet Seegers (raad van toezicht), Marieke
Claessens, Chantal Verstegen (bestuur), John Caubergh en Silvie Heldens (werkorga-
nisatie CLZ), heeft tweemaal vergaderd over zorginhoudelijke onderwerpen en hier-
over advies uitgebracht aan bestuur en raad van toezicht.
De commissie Financiën, bestaande uit Jeu Titulaer (raad van toezicht), Jos Mans
(bestuur) en John Caubergh (werkorganisatie CLZ) heeft in 2020 tweemaal vergaderd.
Eenmaal met als onderwerp interimcontrole en jaarrekening 2019 en eenmaal ter
voorbereiding voor de begroting 2021.

Robert Slaghuis heeft op 17 juni 2020 afscheid genomen van de raad van toezicht 
vanwege het einde van de toegestane zittingstermijnen. Op 17 juni 2020 is Rianne 
Cuppen toegetreden tot de raad van toezicht. Jeu Titulaer heeft het voorzitterschap 
vanaf 17 juni 2020 overgenomen van Robert Slaghuis.
De ALV van december 2020 heeft Luc Meijs benoemd voor een tweede zittingster-
mijn.
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BIJLAGE 1:  ORGANISATIE

Raad van toezicht 2020 

Nevenfuncties:

Robert Slaghuis:
• Directeur Strategie en Verkoop bij Lunet zorg 
• Lid Rvt bij Vivent
• Lid RvT bij Diagnovum (per 1 juli 2020) 

Mariet Seegers:
• Begeleider bij Dichterbij
• Lid van de klachtencommissie van Oosterpoort, Jeugdzorg
• Lid van de bezwarencommissie van Mooiland, woningcoörperatie

Naam   Functie  Toegetreden       Einde 1e termijn Einde 2e termijn

Robert Slaghuis Voorzitter  17-6-2013      17-6-2016  17-6-2020 

Mariet Seegers Vice-voorzitter 17-6-2013      17-6-2017  17-6-2021 

Jeu Titulaer  Penningmeester 17-6-2013      17-6-2017  17-6-2021 

Luc Meijs  Secretaris  1-12-2016      1-12-2020  1-12-2024

Rianne Cuppen Lid   17-6-2020      17-6-2024  
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Jeu Titulaer:
• Directeur-consultant Titulaer Enterprises BV 
• Penningmeester Stg Dorpshuis Mheer
• Bestuurslid Kon Harmonie St Cecilia Mheer

Luc Meijs:
• Concerncontroller WSP Parkstad

Rianne Cuppen:
• Directeur Focus Wonen 
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BESTUUR 2020

Nevenfuncties:

Sebastiaan van der Flier:
• Bestuurslid CAV Boerenbond Ulestraten, Schimmert en Hulsberg

Marieke Claessens:
• Bestuurslid Stichting Wienes Plaats

Jos Mans:
• Lid LLTB-sectorgroep Pluimveehouderij
• Bestuurslid van het college van Deskundigen IKB EI 
• Bestuurslid Federatie Landbouw en Zorg
• Bestuurslid van de Vereniging Biologisch Limburg
• Bestuurslid van Coöperatie SecurEggFarmer

Chantal Versteegen:
• Voorzitter Beugelclub bc Bergerbaan

Naam         Functie                     Toegetreden   Einde 
1e termijn  

Einde 
2e termijn  

Einde 
3e termijn  

Sebastiaan 
van der Flier

Marieke 
Claessens

Jos Mans

Chantal 
Versteegen

Voorzitter 

Secretaris

Penningmeester

Lid

17/6/2013

17/6/2013

17/6/2013

1/11/2019

1/7/2018

1/7/2017

1/7/2016

1/11/2023

1/7/2022

1/7/2021

1/7/2020 1/7/2024
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CLIENTENRAAD 2020 

Naam          Functie                       Vanaf Tot

Bart Heesen  Voorzitter    2/6/2016
Berno Simmelink Secretaris/Penningmeester 2/6/2016

WERKORGANISATIE 2020

Naam          Functie    FTE  Vanaf

John Caubergh Directeur    0.4  01/07/2014
Carla van Herten Coördinator    0.8  17/06/2013
Jos Hoebink  Financieel administrateur  0.8  01/01/2015
Silvie Heldens Cliënten administrateur  0.75  01/03/2018
Ellen Küppers Administrateur   0,67  01/11/2018
Sandra Teeuwen Financieel administrateur  0.55  01/11/2019


